Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 13 DE MARÇ 2018
ORDRE DEL DIA:
1. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
2. Comunicacions prèvies llicències d’obres i activitats
3. Llicències i peticions diverses
4. Liquidació pressupost 2017
5. Modificació crèdits exp. 04_18 Incorporació romanents 2017
6. Adjudicació obres enderroc d’edificacions existents i construcció d’una nova graderia al
camp de futbol de Sant Pere de Ribes
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
7. Ajuts d’urgència social
8. Aprovació d’autorització de despesa per realitzar la sortida de fi de curs del Centre
Obert Les Roquetes i el Centre Obert de Ribes “La Casota” a la casa de colònies “La
Marinada”
9. Justificacions de bonificacions menjador Casal Avis gener 2018
10. Aprovació activitat prevenció Glaucoma Institut Oftalmològic Tres Torres
11. Participació del SEFED a la Fira Zona Educació, sortides educatives i professionals del
Garraf (Fira Zona E)
12. Aprovació ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2017/2018
13. Atorgament ajut a l’escolarització i l menjador de la llar d’infants municipal “Els Tres
Pins” per al curs escolar 2017/2018 (exp. 5/2018) amb efectes mes de febrer
14. Aprovació justificacions subvencions nominals 2017: “Entitat Agrupació de Balls
Populars de les Roquetes”, “AEE IES Montgròs” i “Centre Parroquial”
15. Aprovació autorització canvi de data de la Fira d’Artesans del dia 1 d’abril al dia 8 d’abril
de 2018 de l’Associació d’Artesans D.O. Ribes a la Ctra. dels Cards (sobres la Rambla)
16. Justificació subvenció Diputació de Barcelona suport a la gestió de dinamització dels
CCU’S a través de les Associacions de Comerciants: FEM Ribes i UCER per a l’any
2017
17. Adjudicació de la concessió de la parada i magatzem 6 del Mercat La Sínia
18. Retorn de les factures 1902 i 1903 d’ OAK Control i Serveis SL
19. Aprovació del quart pagament d’incentius corresponent al Programa Jove per
l’Ocupació-2016
20. Aprovació pagament quota Soci–Membre exercici 2018, del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
21. Aprovació despeses i pagament a justificar per la Fira d’Empreses Simulades del
programa SEFED
22. Aprovació bases i convocatòria del procés d’atorgament de llicències de l’Espai
empresa de les Roquetes
23. Aprovació de la programació del Centre Cívic l’Espai de les Roquetes per als mesos de
març a juny de 2018
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

24. Aprovació autorització a DO Ribes a celebrar una Fira el dia 17 de març a l’exterior del
Mercat de La Sínia
25. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2018 a “Entitat Castellers de les
Roquetes”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
26. Relacions de factures
27. Retornament fiances Rendes
28. Instàncies Rendes
29. Validació factures – Mitjans Comunicació i Òrgans de Govern
30. Assumpció major responsabilitat i pagament productivitat
31. Aprovació conveni per la formació pràctica amb IES Joaquim Mir
32. Aprovació pagament de productivitat per assumpció de plans d’ocupació
33. Reclamació pagament danys ocasionats a pilones del nucli de Ribes
34. Baixa de vehicles de renuncia exp. 010/18 i 011/18
35. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte dels servei
auxiliar de grua per a la retirada de vehicles al municipi de Sant Pere de Ribes
36. Subministrament i instal·lació de dos carregadors per a vehicles elèctrics incloent la
instal·lació elèctrica i la legalització (GEE)
37. Aprovació inicial del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de
l’accessibilitat a la via pública al C. dels Cards al nucli de Ribes
38. Aprovació de les bases reguladores de subvencions per a la conservació i rehabilitació
de façanes d’edificis al municipi 2017/2018
39. Aprovar pressupost referent negociació en nom de l’Ajuntament amb les entitats
financeres titulars habitatges buits (GEE)
40. Aprovació pagament Junta de Compensació del Polígon 1A (també en nom del Polígon
1B), del sector de Can Pere de la Plana
41. No admissió a tràmit de l’avanç del Pla Parcial de delimitació de l’àmbit de l’Autòdrom
presentat per la Mercantil Vip Terramar, SL
42. Admissió a tràmit del document inicial estratègic amb documentació annexa,
corresponent a la proposta de la modificació puntual del Pla General d’ordenació
Municipal a l’àmbit de l’Autòdrom – Terramar promogut per Equestrian Grand Prix
Spain, SL
43. Llicències d’obres (140313)
L’Alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes,9 de març de 2018

